Engedélyszám online: ISSN 2063-1693
RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
XX. évfolyam | 12. szám | 2020. december

Dabasi Újság
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES LAPJA

„Karácsonykor az ember mindig hisz
egy kissé a csodában, nemcsak te és én,
hanem az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért van az
ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül
élni.”
Márai Sándor

Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendo"t kíván
Ko"szegi Zolt án polgármester és a Dabasi Újság szerkeszto"sége!
2020. december
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KARÁCSONYI DÍSZBEN
A VÁROS FŐTERE
Mintha tegnap lett volna, amikor január
közepén Eta nénivel és lányaival ültünk az
irodában és egyeztettünk a decemberi
programokról, rendezvényekről, ötletekről,
arról, hogy hogyan is lehetne összekapcsolni
Eta néni házát és a városi terveket. Az ötletek
megszülettek, a tervek elkészületek, majd a
vírus felülírt mindent. Vagyis majdnem
mindent.
Bár Eta néni idén nem nyitja meg kapuit a
látogatók előtt és a rendezvényeket sem
lehet megszervezni, a főtér, a körforgalom és
a kisvonat megkapták új, ünnepi ruhájukat.

Köszönjük a sok, szép visszajelzést, amit
kapunk, örömmel látjuk, hogy minden este
élettel telik meg a Szent István tér, hogy a
város karácsonyfája, valóban mindenkié.
Volt, aki úgy fogalmazott, hogy „a fa egy
angyalt szimbolizál, ahogy kitárja védő
szárnyait fölénk”.
Ötletekből és tervekből továbbra sincs
hiány és reméljük, hogy jövőre újabb
látványos elemekkel és végre rendez
vényekkel is tudjuk majd emelni az adventi
ünnep fényét.

ETA NÉNI HÁZA
Eta néni háza fogalommá vált az egész országban. Ennek apropóján szerettük volna
meglepni Eta nénit és családját, amihez egy „Eta néni háza” fényfeliratot készítettünk.
Az ajándékot Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony adta át a Kajdácsi
családnak, akik meghatódva vették át a meglepetést, majd szépen becsomagolva, és
fájó szívvel eltették a feliratot jövőre.
Eta néni a kialakult járványhelyzetre való tekintettel arra jutott – még a szigorú
szabályozások bevezetése előtt –, hogy idén nem nyitja meg kapuit, sőt a karácsonyi
dekorációt is jelentősen lecsökkentik. Tesszik mindezt a szomszédaik és természetesen
családjuk védelme érdekében.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Glansya Kft.-nek, Fodor Er vinnek és
csapatának, valamint a Vill-Szer-Ker Kft.-nek,
Pacsirta Andrásnak és csapatának, hogy
összekötötték, összedrótozták a fényeket és
a lelkeket.

Áldott adventi várakozást,
békés karácsonyt és
reményteljes, sikeres
új esztendőt kíván a
polgármesteri kabinetiroda.
Voleszki Lilla, Karlik Dóra
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Adventi GONDOLATOK
Kedves Dabasiak!

Decemberre már elcsépeltnek hatnak azok
a jelzők, amikkel az idei esztendőt illetjük:
történelmi, nehéz, kihívásokkal teli,
fájdalmas, szomorú, beteg. Lassan vége
ennek az évnek is, várjuk már az új
esztendőt, a reményt, az újrakezdés
lehetőségét.
Meggyőződésem, hogy semmi sem
történik ok nélkül, 2020 megmutatta
nekünk, hogy az emberiség összefogás
nélkül életképtelen, hogy a Föld bolygót bár
kizsigereljük, a következő generációk életét
megnehezítve ezzel, de a természet még
az úr. Amennyiben továbbra is rossz
szokásaink szerint élünk, nem a Föld fog
kimúlni, hanem mi, az emberiség.
Az adventnek az elcsendesedésről, a
Megváltó megszületéséről, a remény és
szeretet eljöveteléről kell szólnia és nem a
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rohanásról, a vásárlásról, a csillogó
ajándékokról. Minden évben elmondjuk,
eltervezzük, hogy így is lesz, hogy kicsit
visszább veszünk a tempóból, de aztán
mégis sodor tovább legtöbbünket a
lendület. Idén ne így legyen, adjunk hálát
mindazért, amink van!
Polgármesterként általában a december
az egyik legpörgősebb, de legfelemelőbb
hónapom is egyben. Az Adventi Városházi
Est, az idősek karácsonya, a Sportgála, az
Évzáró testületi ülés rendezvénydömpingje
után már meg is érkezünk a karácsonyi
ünnepbe.
Idén ez sem így történt. November
közepén én is elkaptam az új típusú
koronavírust és hetekig küzdött a
szervezetem ellene. Igaz ugyan, hogy
otthonról folyamatosan kapcsolatban
voltam kollégáimmal, figyeltem a városban
zajló eseményeket, mégis egy kicsit volt
idő elcsendesedni, Istent keresve az Ő

Fotók: Karlik Dóra
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igéjének útmutatásával készülni az
adventre.
És igen, ez az advent más lesz, mint a
többi. Imáinkkal, gondolatainkkal legyünk
azokkal, akik most is az életükért harcolnak,
és azokkal, akik mindennap, hétköznap és
ünnepkor egyaránt fáradtan, de kitartóan
küzdenek a betegekért, a szenvedőkért, és
azokkal, akik már nincsenek velünk.
N ovem b er 2 9 - én , a d vent el s ő
vasárnapján nehéz szívvel, de nagyon
reményteli lélekkel gyújtottam meg az
adventi első gyertyát mindannyiunk, a
város 17 000 fős közössége nevében.
Keressük Istent, és egymás szeretetében,
szeretetközösségeinkben meg fogjuk
találni!
Szép, reményteljes adventet kívánok
mindenkinek!
Kőszegi Zoltán
polgármester
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
Évtizedes hagyomány városunkban, hogy a
különböző szakmacsoportok képviselőit,
közöttük a szociális ágazat dolgozóit és
önkénteseit köszöntjük. 2016 óta november
12-e a Szociális Munka Napja munkaszüneti
nap a szociális dolgozóknak, akik egész
évben fáradhatatlanul látják el emberfeletti
feladataikat.
Idén a járványhelyzet miatt sok, szívünk
nek kedves eseményt nem szervezhettünk
meg, elmaradtak a megszokott személyes
találkozások, de ragaszkodtunk ahhoz,
hogy mindazoknak, akik helytállnak a nehéz
időkben, kifejezzük az elismerésünket, a
köszönetünket és hálánkat. Ezért ebben az
évben nem ünnepi eseménnyel, hanem egy
szeretetünket kifejező csomaggal ked
veskedtünk a szociális szférában dolgo

zóknak , akik az év minden napján
felbecsülhetetlen értékű szolgálatot látnak
el. Az idősek otthonaiban, a családsegítő
szolgálatnál, a fogyatékosok napközijében,
a Vöröskeresztnél, a karitászban az idei
évben még több feladat hárult minden
dolgozóra.
Köszönettel és hálával tartozunk
mindazoknak, akik munkájukkal, megannyi
előírás betartásával és alkalmazásával
megelőzték, hogy bármelyik intézményben
gócpont alakuljon ki, hogy a betegek és
idősek ellátása folyamatos legyen és
biztonságban éljék a betegek minden
napjaikat.
Dabas Város Önkormányzata minden
dabasi szociális intézmény, minden
dolgozójának egy ajándékcsomagot

jutatott el, ezzel is kifejezve a város háláját
a magas szintű, emberfeletti munkájukért.
Köszönjük a munkájukat, a szeretetteljes
áldozatvállalását, az elesettek megsegítését!
szerk.

100 DIÓFA
A JÖVŐNEK
a történelemnek és

„A legjellemzőbb magyar fa a diófa. Ezt sose metszik. Zúzzák és
törik. Ha nem terem, meg kell verni hosszú rudakkal s a fájó
sebekből termő ágak hajtanak. (...)
De a magyar fa egyre ősibb erővel sarjad.”
Móricz Zsigmond
Az idei esztendőben sem tavasszal, sem pedig ősszel nem tudtuk
úgy megrendezni az Újszülöttek köszöntését, ahogy terveztük,
ahogy szerettük volna. 2019 második félévében és 2020 első
félévében közel 250 gyermek született Dabason, akiknek
természetesen most is járt az önkormányzat ajándéka: egy
emléklap, egy vásárlási utalvány és egy személyes névtábla
keretében.
Az Újszülöttek Ligete, annak alapgondolata már több mint 20
éve jelen van városunkban és Dabas több pontján eresztettek már
gyökeret a facsemeték, dacolva az időjárással szimbolizálják az
otthont, a szülőföldet immár közel ötezer dabasinak.
Ősszel a legfrissebb járványügyi intézkedések miatt a családok
nem tudtak részt venni a meghirdetett faültetésen, de
természetesen a ligetbe szánt 100 darab diófát az önkormányzat
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munkatársai elültették és
azok számára, akik ezen
felül fát igényeltek,
otthonaikba kiszállították a
facsemetéket.
Pásztor Gergely a Dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója, mint ötletgazda így foglalta
össze gondolatait az új dióligetről:
„Móricz Zsigmond gondolata inspirálta azt az ötletet, hogy
legyen a városnak egy dióültetvénye, ami egyfelöl egy történelmi
emlékpark is lehet, emlékezve a Trianoni döntés évfordulójára,
figyelmeztetve mindenkit arra, hogy itt vagyunk és élünk. A fát
nem önmagának ülteti az ember, hanem az utódainak, ezért is lett
ez egy újszülöttek ligete is egyben. Ennek megfelelően majd
negyven év múlva, azok, akiknek itt fájuk van, majd itt sétálhatnak.
Még nem áll ez az ültetvény, de már van története, de történelemmel
akkor telítődik meg majd, amikor az itt élők élményekkel fogják
megtölteni.”
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2020 októberében és novemberében
kötöttek házasságot:
október 10.
Paál László–Füzesy Adrienne
október 24.
Slezák László Mátyás–Dobsa Diana
Merkl László–Boros Szimonetta
október 30.
Nágel Szabolcs–Babaiban Burcu
október 31.
Molnárfi András György–Pipó Viktória Ágnes
november 6. Muresan Ervin–Agócs Mónika
Pál József–Szirbik Adrienn
november 13. Auer Dániel–Szabó Viktória
november 14. Németh Roland–Petrik Rebeka Zsófia
Szász István–Polák Anita
november 20. Csorba Gyula–Juhász Tünde
60 éve (1960-ban) kötöttek házasságot:
november 5. Harmincz Ferenc–Kancsár Ilona
Lakos Zsigmond–Petrányi Mária
november 25. Rábai József–Sponga Julianna
november 26. Vizer Jenő–Gattyán Julianna
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Wrábel Adrienn
Seres Viktória
Futaki Hajnalka
Krigel Mária
Dr. Benkó Krisztina
Dr. Benkó Krisztina
Kelemen Henrietta
Varga Ágnes
Herczeg Katalin
Tóth Andrea
Turcsik Alexandra Bettina
Karlik Piroska
Popovics Kitti

K

november 20.
november 26.
november 27.
november 28.

Zsákai István–Danyis Terézia
Strupka Zoltán–Sebők Ilona		
Csernák Miklós–Szabó Julianna
Rumó László–Vancskó Erzsébet

40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
november 6. Surman György–Szabó Mária
november 21. Zsolnai Péter–Janicsák Terézia

20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
november 24. Kövesdi Zsolt–Gáspár Katalin

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Parancs Pál
Császár Rajmund
Antal Zétény
Szabó Balázs
Schulcz Eszter
Schulcz Patrícia
Feczesin Noel Róbert
Farkas Medox
Havas Bátony
Tokai Szonja
Kőbányai Zalán
Strupka János Benett
Juhász Lili

Y

CY

25 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
november 11. Kuli Imre Károly–Bozsik Erzsébet

50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
október 4.
Tamás György–Ambrus Judit
november 7. Mráz István–Zsolnai Erzsébet
november 14. Harmincz Mihály–Precsinszki Borbála

Anya

M

MY

30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
november 16. Pataki Attila–Rizmajer Ildikó
Lajos István Tamás–Ronga Erzsébet
Ronga József–Kucsera Erzsébet

55 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
november 10. Laja Lénárd–Márton Mária
november 19. Volentér Péter–Ujvári Etelka		
Garajszki Balázs–Szabados Margit
november 27. Ecker János–Lakos Julianna		

Baba

C

CM

CMY

Született

2020. 06. 27.
2020. 09. 18.
2020. 09. 30.
2020. 10. 08.
2020. 10. 14.
2020. 10. 14.
2020. 10. 16.
2020. 10. 16.
2020. 10. 21.
2020. 10. 27.
2020. 10. 29.
2020. 11. 01.
2020. 11. 04.

10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
november 5. Juhász Tamás Attila–Rizmajer Edina
november 10. Somogyi Balázs–Molitor Melinda

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Baba
Farkas Fanni
Krász Zsombor
Orosz Emma
Popovics Milán
Gera Fanni
Arláth Balázs
Farkas Marcell
Ladányi Emili
Bennárik Adél
Zsidi Róbert
Csernák Áron

Anya
Zelovics Nikolett
Kaldenecker Emese
Pecsenye Angéla
Pitka Hajnalka
Koczur Bernadett
Pallagi Krisztina Szilvia
Laja Nikolett
Török Adrienn Teréz
Szeibert Anikó
Karlik Zita
Tóth Henriett

Született
2020. 11. 04.
2020. 11. 09.
2020. 11. 10.
2020. 11. 11.
2020. 11. 12.
2020. 11. 15.
2020. 11. 16.
2020. 11. 16.
2020. 11. 17.
2020. 11. 18.
2020. 11. 21.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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MEGYENAPI KITÜNTETŐ DÍJAK

Pest Megye Közgyűlésének döntése alapján
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá
nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 360 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én
alapították. A Megyenap különleges jelentéssel bír Pest megye számára. A megye újjászületésére
emlékezünk, és közösségünk ünnepét tartjuk meg együtt, a megye 187 településéről érkező
emberekkel és mindazokkal, akikhez különleges kapcsolat fűz bennünket. Ekkor köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak
a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.
számára a család, gondosan ápolja rokoni
és baráti kapcsolatait is. Különös figyelmet
szentel Dabas és Pest megye fejlődésére.
2010-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

Idén a járvány elleni védekezés nem tette
lehetővé a Megyenap megrendezését, így a
díjazottak később vehetik át személyesen a
kitüntetéseket.
Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári
címet adományozott dr. Bábel Balázs érsek
részére az oktatás, a kultúra és a keresztény
értékek gyarapításában elért kimagasló
eredményeinek és társadalmi szerepválla
lásának elismeréséül.
Bábel Baláz s 1950-ben született
Gyónon. Gimnáziumi éveit a kecskeméti
piaristáknál töltötte, majd tanulmányait az
Egri Hittudományi Főiskolán folytatta.
1976-ban pappá szentelték.
Volt káplán, majd a Központi Szemi
nárium prefektusa, később a Váci Szemi
nárium rektora. Tanított a Pázmány Péter
Egyetem Hittudományi Karán, a Váci Hit
tudományi Főiskolán és a Budapesti
Kalazantíum Piarista Rendházban.
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1997-ben II. János Pál pápa a pápai
káplán cím adományozásával ismerte el
szolgálatait. 1999 februárjában érsekké
nevezték ki, majd püspökké szentelték
Kalocsán. 1999. június 25-től áll az
egyházmegye élén. Azóta fáradhatatlanul
dolgozik „Az Isten országáért” (Pro Regno
Dei, püspöki jelmondata).
Ha teheti, feltűnés nélkül megy útjaira.
Közvetlen emberként ismerik, akinek
szívügye az ifjúság nevelése. Fontos

Pest Megye Közgyűlése Év Kisv ál
lalkozója Díjat adományozott a DabasFood Kft. részére a minőségi élelmiszerek
népszerűsítésében elért sikerei elisme
réseként, mellyel hozzájárult közössége és
a helyi gazdaság fejlődéséhez.
A Dabas-Food Kft. 2005-ben alapított
felsődabasi családi vállalkozás, több mint
egy évtizedes gyártói tapasztalattal. BÉNI
termékcsaládjuk tagjait a hagyományos,
régi idők ízei és receptjei alapján fej
lesztették ki. Évek óta folyamatos és
megbízható minőségben gyártanak
szószokat és lekvárokat. Minden termékük
GMO mentes. A Dabas Food Kft. 2019-ben
az Év vállalkozója címet is elnyerte Daba
son.
Forrás: www.pestmegye.hu
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DABAS ÉS KÖRNYÉKI KARITATÍV MENTŐ HÍREI
A Dabas és környéki karitatív mentőszolgálat
2020. szeptember 1-je óta megváltozott
tulajdonosi szerkezettel működik tovább. Az
elmúlt időszak új kihívások elé állítottak
bennünket, a szervezet új tulajdonosa és
ügyvezetője Gogolák Gábor lett, aki az
elmúlt hat évben a cég ügyvezetőhelyetteseként, valamint egészségügyi
szakemberként vállalt szerepet.
A dabasi karitatív mentő 2015 óta áll
aktív szerződésben az Országos
Mentőszolgálattal (OMSZ) és különböző
mentőegységeket üzemeltet karitatívan,
szakmai irányításuk alatt. Az üzemeltetést
tekintve; mivel állami támogatást nem
veh etünk ig ényb e te vékenysé günk
ellátásához, ezért önkormányzatok, helyi és
környékbeli cégek, illetve magánszemélyek
adományaiból tudtuk és jelenleg is tudjuk
folyamatosan üzemeltetni szolgálta
tásunkat.
2018 nyarától egy mentőgépkocsit
tudunk üzemeltetni a dabasi kistérségben,

ami egy olyan plusz kapacitást jelent a
környék lakosságának, amelynek
létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen,
hiszen rövid idő alatt a helyszínre tudunk
érkezni, ami életet tud menteni. Ez a
mentőegység a helyszíni ellátás mellett akár
a beteg kórházba szállításáról is tud
gondoskodni.
Jelenleg egy 2006-os Ford Transit típusú
mentőjárművel látjuk el ezt a feladatot,
ezért szükségszerű és elengedhetetlen
ennek korszerűsítése. Ezért a cél az, hogy
2021-re egy „új”, fiatalabb, korszerűbb
mentőautót szerezzünk be, amely továbbra
is heti rendszerességgel segítené a dabasi
kistérségben a rászorulók mentését.

Az új mentőautó beszerzése óriási anyagi
áldozattal jár, a jelenlegi piaci helyzetben
körülbelül 4,5 millió forintba kerülne. Ennek
megvalósítása érdekében már több irányban
elindultunk. Üzletekben, vendéglátóhelyeken
már bizonyára mindenki találkozott a piros
színű adománygyűjtő dobozainkkal. Jelenleg
több mint 80 db ilyen dobozt helyeztünk ki
a környékben. Kérjük, ha lehetőségei
engedik, támogassák az új mentőautó
beszerzését! Folyamatban van több
tárgyalás is célzott támogatásokról,
va l a m i n t p á l yá z a ti forr á s ok k a l i s
próbálkozunk közelebb kerülni a célhoz.
Az idei évben a járványhelyzet ellenére is
folyamatos szolgálatokat teljesítenek
önfeláldozó kollégáink . E zér t h álá s
köszönettel tartozunk nekik , é s
természetesen a rendszeresen támogató
önkorm ányzatoknak, cégeknek, valamint
magánszemélyeknek is.
Jó egészséget kívánunk!
Gogolák Gábor és a DKMK csapata

ORCI

GONDOLATSZILÁNKOK

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
Dr. Bács Béláné (Bozsoki Katalin)
Schenk Mihályné (Klötzl Borbála)
Hideghéti Istvánné (Juhász Jolán)
Dodog Ferencné (Gattyán Anna)
Zelenák Mihályné (Gecser Erzsébet)
Molnár Jánosné (Lakos Julianna)
Valentyik Sándorné (Balogh Erzsébet)
Sallai Istvánné (Majeczki Katalin)
Dobrovolni Teréz

Született
1926. 11. 07.
1927. 11. 28.
1928. 11. 20.
1928. 11. 22.
1929. 11. 07.
1930. 11. 12.
1930. 11. 15.
1930. 11. 19.
1930. 11. 28.

Kor
94 éves
93 éves
92 éves
92 éves
91 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
2020. december
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HIVATALI SZÓCSŐ

EMLÉKEZTETŐ A KARÁCSONYI ÜNNEPEKKOR ÉS
SZILVESZTERKOR ESEDÉKES HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL
December 24. (csütörtök)
December 25. (péntek)
December 31. (csütörtök)
2021. január 1. (péntek)

VAN gyűjtés
VAN gyűjtés
VAN gyűjtés
NINCS gyűjtés

FENYŐFÁK ÁTVÉTELE:
2021. január 11 és január 14., valamint január 25 és január 28.
között a lakossági zöldhulladék gyűjtőponton a megszokott
rend szerinti időben és helyen a fenyőfák átvételre kerülnek.

az érintett városrészeken, ezért 2021. 01. 08-án dupla
mennyiségű kommunális hulladék kerül elszállításra.
Kérjük a hulladékgyűjtő edényt a gyűjtési napon reggel
7.00 órára a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS
a megadott napon 8-14 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Gyűjtőpont
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
Dabas: Sportcsarnok
Dabas-Gyón: Búcsútér
Dabas-Szőlők: Búcsútér

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfelünk
(melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival
igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3-nyi zöldhulladékát.

(gyűjtőpontos)

Zöldhulladéknak tekinthető pl. a növényi eredetű hulladék, a gally,
a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi
nyesedékek…
Plusz mennyiségek
A megadottakon felüli mennyiségek térítés ellenében az alábbiak
szerint helyezhetők el a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ
területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz.):
Hétfőtől péntekig:
7.00-17.00
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
Szelektív hulladékgyűjtés december 14-től 18-ig történik.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a 7/2019. (VI. 25.)
PM. rendelet értelmében
2020. december 12. (szombat) munkanap.
A Polgármesteri Hivatal ezen a napon
igazgatási szünet miatt ZÁRVA lesz.

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Dabas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (II. 18.) számú
önkormányzati rendelete alapján a Dabasi Polgármesteri Hivatal
2020. december 23. napjától 2020. december 31. napjáig
igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS!
Az első munkanap: 2021. január 4. (hétfő) .
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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KAMRA
(BE)SZABADULÓSZOBA ÉS JÁTÉKTÉR
Cím: 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 38.
Telefonszám: 06-70/477 4737
facebook.com/kamradabas/

WWW.DABAS.HU
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
tájékoztató

2020. december 18. és 2021. január 3. között zárva

A vírushelyzet miatt bezárultak a helyi művelődési
intézményeink kapui, elmarad minden csoportfoglalkozás,
klubtalálkozó és a szenior akadémia előadásai is.
A jelzett programok gyakori és visszatérő látogatói
településünk idős lakossága is. Szeretnénk az elmaradó
rendezvények helyett a Dabas Televízió segítségével
rendszeres műsorokkal segíteni az idős generáció
kikapcsolódását, feltöltődését, hasznos időtöltését. Minden
hétfői napon 15–16 óráig műsorra tűzünk rövid, több
területet érintő kulturális műsort. Hétről-hétre új, 10-15
perces filmekben művészettörténeti, egészségmegőrző,
gasztronómiai, kézimunka, örömtánc és gyógytorna
programokat kínálunk szenior nézőinknek. Reméljük sikerül

tartanak.

érdeklődésüknek megfelelően rendeznünk a műsorokat.

Nyitás: január 4-én.

Várjuk javaslataikat és véleményüket, hogy együtt

A lehetséges változások miatt kérjük, kövessék

szerkeszthessük a hétfői digitális szenior programokat.

honlapunkat és közösségi oldalainkat!

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánok

DECEMBER

Megkérjük a csoportjainkba járókat, hogy a náluk lévő
használatra átadott eszközöket (cipők, népviselet, népi
hangszerek, stb.) leltározásra hozzák be az irodánkba
december 15-ig. Köszönjük!
Értesítjük látogatóinkat, hogy intézményeink
– a Kossuth Művelődési központ, a Kossuth Ház Galéria
és Kerekes László Alkotóház, valamint
a Halász Boldizsár Városi Könyvtár –

Áldott készülődést, békés ünnepeket
és boldog új évet kívánunk Mindenkinek!

JÁTÉKTÉR:
Egy hely, ahol jól érezhetitek magatokat a barátaitokkal!
Biliárdasztal, dartst, csocsó, kártyák és társasjátékok várnak Titeket!
Foglaljátok le a helyet, Nektek csináltuk!
Előzetes bejelentkezés alapján a hét bármelyik napján szívesen
fogadunk Titeket!
(BE)SZABADULÓSZOBA:
A név nem elírás, itt nem kijutni kell! 60 percetek van arra, hogy
bejussatok és megtaláljátok a titkosügynök nagymama DVD-jét,
mielőtt elfogói megérkeznek! A feladatok jóval túlmutatnak a
számkódos és kulcsos lakatok kinyitásán!
Szükség lesz logikátokra, éles eszetekre!
A játékot 16 éven felül, 3–6 ember számára ajánljuk.
Időpontfoglalás szükséges!

2020. december

a kúria minden munkatársa nevében
Pálinkásné Balázs Tünde

Bábel Antónia tollából
Advent első vasárnapjára készült el Bábel Antónia meseíró,
a Dabasi Újság Gyereksarok rovata szerkesztőjének
legújabb kötete. Vidám téli versek című kedves verses
könyvében téli gyermekverseiből adott közre. A formájában
és megjelenésében is különleges könyv aranyos, színes
képeit Nagy-Bán Kitti dabasi illusztrátor festette meg, a
tördelés pedig Szűcs Mária munkáját dicséri. A kis
könyvecske a Vidám versek sorozat második kötete,
amelynek minden dabasi kisgyerek polcán ott a helye.
S ze r e te t tel a j á n l j u k a z
olvasóknak.
K aph ató a s zer zőn él , a
Pentameter Könyvesboltban
és a Kincstár üzletben is.
– szerk. –
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG MEGJELENÉSI FORMÁI
a Gyóni Géza Általános Iskolában

Napjaink globális problémái arra késztetnek
mindannyiunkat, hogy változtassunk eddigi
gondolkodásmódunkon és jobban figyeljünk
a körülöttünk lévő világra. Amely jelentheti a
másik ember felé való pozitív fordulást is, de
jelentheti azt is, hogy észrevesszük a
természet alkotta szépséget.
N ekü n k , p e d a g ó g u s ok n a k , e g yik
feladatunk a diákok figyelmét ezekre a
szépségekre felhívni és megtanítani őket a
természet szeretetére, védelmére. Az eddigi
munkánkkal kiérdemeltük az „Öko-Iskola”
címet. Rendszeresen, a diákokkal közösen,
rendben tartjuk az iskola körüli növényeket,
az osztályok saját konyhakertjükben
szabadon gazdálkodhatnak, madáretetők

kihelyezésével segítjük a madarak téli
ellátását.
E zt a termé szetközeli hangulatot
szerettük volna az iskola zsibongó részében
is kialakítani. Azt hiszem, sikerült.
Köszönet Viola Éva műkedvelő alkotónak
és Kollárné Csibrák Szilvia kreativitásban
kiváló kolléganőnknek, hogy időt és energiát
nem kímélve megvalósították ezt az elkép
zelésünket.
Az őszi szünet végén két teljes napon
keresztül dolgoztak az alkotók, hogy
elkészüljenek a műalkotások. A fehér
falfelületet beborították tavaszi virágos
réttel, ahol katicabogarak és pillangók élnek
egymás mellett békében, odavarázsoltak egy

s z ín e i b e n p om p á zó ő s z i e r d őt é s
elérhetetlennek tűnő hegycsúcsokat. Ezzel
ennek a közösségi térnek „lelket” adtak,
hiszen megszüntették a naturális jellegét. Így
ha a zsibongóban tartózkodik valaki, úgy
érezheti magát, mintha a természetbe
csöppent volna, és nincs más dolga csak a
szemlélődés.
A szünet után visszatérő diákok általában
örömmel és elismeréssel fogadták a
meglepetést. Reméljük, hogy megtanulják
egy életre azt a Kazinczy Ferenc idézetet,
amelyet a helyiség falára festett Csákiné
Dávid Andrea és Kreisz Enikő.
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok!”
Kotán Sándorné pedagógus

WWW.DABAS.HU
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ALAPÍTVÁNYI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSEK
a Gyóni Óvodában

A Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató
Alapítvány az idei évben is jelentősen
hozzájárult intézményünk fejlesztéséhez.
A járványhelyzet indokolttá tette, hogy
az eddigieknél is jobban figyeljünk gyerme
keink egészségének megóvására. Már
ciusban, a Mesevár Óvodában sófal
kivitelezésének támogatásával, novem
berben pedig három darab ózongenerátor

vásárlásával segítette ez irányú törekvé
seinket. Az ózongenerátorok a Mesevár
Óvoda, Lurkó Óvoda és Szőlőkert Óvoda
épületének teljes körű fertőtlenítését
szolgálják. Továbbá folyamatban van a
Mesevár Óvoda és Lurkó Óvoda udvari
játékainak a cseréje korszerű, biztonságos,
a gyermekek nagymozgásának fejlesztését
segítő eszközökkel. Reményeink szerint

Szülői összefogással, valamint a
Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Dabasi
Erdészeti Igazgatóságának támo
gatásával szépül a Mesevár Óvoda
udvara. A mezítlábas park, valamint
levendulás kert kialakítása szeptem
berben valósult meg.
Köszönjük a Katica csoport
apukáinak, valamint Kovács

tavasszal folytatni tudjuk a megkezdett
fejlesztéseket.
Köszönjük az Alapítvány elnökének,
Feldman Lászlónak, hogy folyamatosan
figyelemmel kíséri é s támogatja
elképzeléseinket, valamint javaslataival
hozzájárul a Gyóni Óvodák és Szőlőkert
Óvoda egészségesebbé, esztétikusabbá
tételéhez.
Az idei évben szükségessé vált a
Mesevár Óvoda udvari ivókútjainak a
cseréje is, amelyeket esztétikus,
higiéniai szempontból is megfelelő
kutakra cseréltük Dabas Város Önkor
mányzatának támogatásával.

Miklósnak a Dabasi Erdészet
i g a z g a t ó j á n a k a z e g y ü t t
működést.
Tóth Szilvia és
Kovácsné Eszes Edina
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Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

MINDENNAPI ÉLETÜNK

A vidéki térségekbe beruházó Európa

CONNEMARA LOVAS EGYESÜLET
MEGLÉVŐ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE,
ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE
A Dabas területén működő Connemara Lovas Egyesület
meglévő turisztikai szolgáltatásainak fejlesztésére és új
szolgáltatások bevezetésére került sor a VP6-19.2.1.33-3-17 azonosító számú pályázati felhívás alapján
elnyert 11 M Ft nem visszatérítendő európai uniós
támogatás segítségével.
A Connemara Lovas Egyesület a „Versenyképes helyi turisztikai
kínálat megteremtése” című pályázati felhívásra nyújtott be
pályázatot 2018 év elején. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése
2019 őszén került aláírásra.
A Dabas Pónilovasiskola néven ismert lovascentrum
fejlesztésének legnagyobb eleme az energetikai korszerűsítés
napelem rendszer segítségével. A lovasoktatás, lótartás és
lótenyésztés színvonalának növelése állandó célja az Egyesületnek.
A Felső-Homokhátság területén szervezett túralovaglás által
számos lószerető látogató turisztikai álma válik valóra.

A versenysportban elért eredményeink által követendő példaképek
állnak a fiatalabb sportoló generációk előtt, valamint Dabas, mint
turisztikai helyszín népszerűsítése is megvalósul. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében a támogatói okiratban
foglaltaknak megfelelően a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület területén sikeresen megvalósult. A fejlesztés
eredményeként Dabason a turisztikai szolgáltatások bővítése,
fejlesztése történt meg a Connemara Lovasiskola területén.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatából valósult meg.
Az Egyesület életéről
aktuális információkat
a facebook.com/
dabasponi oldalán
olvashatnak.

FACEBOOK-MORZSÁK
A Munkahely a Családokért Alapítvány a Ceglédi Tankerületi
Központ fenntartásában működő Pest megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Dabasi Tagintézménye részére, 4 db komplett
számítógépet adományozott, segítve ezzel az Intézmény
munkatársainak mindennapos munkáját, elősegítve
a digitális oktatást.

A legszebb konyhakertek - Magyarország
legszebb konyhakertjei programban
országos díjra jelölték a Dabasi Egyesített
Óvodák Bóbita tagóvodáját.
Hajrá Bóbiták!

A dabasi származású Bábel Klára hárfaművészt
választotta az évad művészének a Magyar Rádió
Szimfónikus Zenekara.
A kitüntetett művész játékát a dabasiak is többször
hallhatták. Büszkék vagyunk rá, szívből gratulálunk
Klárának az elismeréshez!

2020. december

A Central Dabasi Nyomda Zrt. idén is elnyerte Az Év Zöld Nyomdája díjat,
akárcsak tavaly, most is a legjobb, 5*-os minősítéssel!
Gratulálunk!
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KORONAVÍRUS: A TESZTELÉS

avagy kit, mikor, hol, milyen teszttel és miért tesztelünk

A háziorvosi rendelőben a COVID-19 pandémia óta (2020. február) a
távkonzultáció vált már-már bevett szokássá. A járvány második
hulláma alatt is igyekszünk minden beteget telefonon tájékoztatni,
és ha lehet ilyen formában segítséget is nyújtani. A legtöbb
megkeresés napjainkban a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban
érkezik. A SARS-CoV-2 vírussal így vagy úgy, mára szinte már
mindenki kapcsolatba került. Tesztelni kell, ha tünetek jelentkeznek
(magas láz, légzési nehezítettség, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom,
levertség, rossz közérzet, íz- és/vagy szagérzékelés megváltozása
vagy elvesztése, esetleg hányás, hasmenés), tesztelni kell egyes
helyeken a munkába való visszaállás előtt, tesztelni kell a szociális,
nevelési és egészségügyi szférában dolgozókat. Itt következik a nagy
kérdés. Hogyan?
Jelenleg hazánkban háromféle COVID -19 teszt áll
rendelkezésre: PCR teszt, rapid antigén teszt és szerológiai
teszt
A PCR és a rapid antigén tesztek a vírus jelenlétének
kimutatására alkalmasak, a különbség közöttük az érzékenységben
és a pontosságban van, közülük a PCR teszt jelenleg a legérzékenyebb
és legpontosabb diagnosztikai eszköz. A szerológiai tesztek (IgM
és IgG antitest kimutatási eljárások) a szervezetnek a fertőzésre
adott immunv álaszát detektálják, így ezekkel a tesztekkel
kimutatható az is, ha a fertőzésen korábban már átestünk.
A PCR (polimeráz láncreakció)-teszt a legjobb és
legérzékenyebb (és a legdrágább) vizsgálati módszer az aktuálisan
zajló fertőzés megítélésére. A betegséget okozó vírus
örökítőanyagát (RNS) mutatja ki a vizsgált mintából, amely igazolja a
vírus jelenlétét a légutakban. A vizsgálat során az orr- és/vagy
szájgarat nyálkahártyáról vesznek mintát, a vizsgálat eredményére
24-48 órát kell várni. Kiváló érzékenység és megbízhatóság jellemzi,
csaknem 100%-ban képes azonosítani a fertőzötteket. Ez az eljárás a
tünetes betegek és a tünetmentes, fertőző hordozók
azonosítására alkalmas, azt mutatja ki, hogy a vírus jelen van-e a
légutakban. A PCR jelenleg a legm egb ízhatóbb vizsgálat a
vírusfertőzés igazolására, mert már nagyon alacsony vírusszint
esetén is képes pozitív eredményt adni. Mai tudásunk szerint a
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fertőzést követő 5-6. nap között mutatható ki a SARS-CoV2 vírus
RNS-e az orrból, illetve garatból levett mintákból. A teszt elvégzése
komoly laboratóriumi felszereltséget, és szakmai hátteret igényel,
nagy biztonsággal – 95% feletti találati aránnyal – dolgozik. Fontos
szempont, hogy a mintavétel előtt 8 órával nem szabad sem enni,
sem folyadékot fogyasztani, sőt fogat mosni, vagy szájöblítést
végezni sem!
A betegség gyógyulása után a vírus eltűnik a nyálkahártyáról. Ha a
páciensnél korábban igazolták a koronavírus fertőzést, akkor két,
minimum 48 óra különbséggel levett PCR teszt negatív eredménye
igazolja a gyógyulást.
A vírus-specifikus antigén(ek) kimutatása, a „gyorsteszt” a
vírus S-proteinjét mutatja ki. Olcsóbb vizsgálati módszer a PCR-nél,
de alacsonyabb érzékenységű. Ezért egy negatív eredmény esetén a
megerősítéséhez szükséges az RT-PCR vizsgálat. 15 percen belül ad
eredményt egy egyszerűen nyerhető nasopharyngeális (orr, garati)
mintából, a vírusantigén direkt kimutatásával. Így a teszt arra
válaszol, hogy a páciens a mintavétel időpontjában fertőző
lehet-e. Hatalmas előnye a tesztnek, hogy a vírus fertőzési, aktivitási
szakaszában (fertőződéstől számított 2-3 nap) már kimutatja a
vírus jelenlétét. Ez hasznos segítség lehet azon orvosok számára,
akik páciensekkel találkoznak rendelésükön. A páciens mintavétel
előtti előkészületei: a mintavétel eredményének pontossága
érdekében a mintavétel előtti 6-8 órában tilos a páciensnek ennie,
innia, fogat mosnia, dohányoznia, vagy bármilyen olyan
tevékenységet végeznie, amivel befolyásolhatja a nyálkahártya
váladékának sűrűségét, összetételét.
SARS-CoV-2-specifikus antitestek kimutatása (szerológiai
teszt): Az antitestek jelenléte arra ad választ, hogy korábban
találkoztunk-e a vírussal, és beindult-e már az immunrendszer
válaszreakciója, azaz átestünk-e már a fertőzésen. A szerológiai
tesztek ugyanis a SARS-CoV-2 vírus ellen termelődött ellenanyagokat
mutatják ki vérmintából, azaz a vizsgált személy, fertőzésre adott
immunválaszáról adnak képet. Ezek a tesztek amellett, hogy
segítséget nyújtanak a betegség teljes diagnosztikájában, segíthetnek
a tünetmentes fertőzöttek, illetve a fertőzésen már átesett,
immunitást szerzett személyek felderítésében is.
• COVID-19 antitestet kimutató gyorsteszt: A koronavírus
(2019-nCoV IgG/IgM) gyorsteszt az ujjbegy megszúrását
követően vett vérből kimutatott ellenanyag vizsgálat. Ez azt
jelenti, hogy nem magát a vírust mutatja ki a szervezetben, hanem
a vírus szervezetbe jutását követően az immunrendszer
válaszreakciója során termelődő két ellenanyagot (IgM és IgG). Az
IgM a fertőzés korai szakaszában termelődik, és meglévő vagy
nemrég lezajlott fertőzésre utal, míg az IgG valamivel később, a
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(kép forrása: Budai Egészségközpont)
fertőzés 5. napja körül kezd termelődni, és hosszú távon a
szervezetben marad. A feltételezett fertőzés időpontjától
számított 5. naptól mutatja ki annak meglétét, az átvészelését 3
évig jelzi. A koronavírus teszt elvégzését követően kb. 10 perc
múlva kész az eredmény, ami megmutatja, hogy az elmúlt
időszakban már átesett-e a betegségen, vagy jelenleg is
zajlik a betegsége tünetmentesen, vagy azt tudjuk
megállapítani, hogy a szervezet nem termelt még kimutatható
mennyiségű ellenanyagot a vírus ellen.
• A SARS-COV-2 nagy érzékenységű IgG antitest vizsgálat
azok azonosítására alkalmas, akik már átestek a fertőzésen,
és feltehetően védettségük van a vírussal szemben. Az új
típusú koronavírusra specifikus IgG szintjét mérjük a vénából vett
vérből. Minden kórokozóval történő találkozás, így a
vírusfertőzések után is beindul a szer vezet védekező
mechanizmusa, működése nyomán először az IgM, majd az IgG
típusú ellenanyagok mutathatók ki. Az ellenanyag tesztek mindig a
kórokozó valamelyik specifikus (= csak az adott vírusra jellemző)
fehérjéje ellen termelt ellenanyagokat mutatják ki. A koronavírus
elleni IgG, azaz a hosszútávú védettséget jelentő ellenanyag a
fertőzést követően leghamarabb az 5., de általában inkább a 7.
nap után jelenik meg. Az IgG jelenléte a hosszútávú immunitást is
mutatja, amely a tudomány mai állása szerint 1-3 év is lehet. A
magas érzékenységű szerológiai vizsgálat a legmegbízhatóbb
ellenanyag teszt.
ÖSSZEFOGLALVA TEHÁT:
– ha kíváncsi, hogy találkozott-e már a COVID-19 vírussal: vénás
ellenanyag vagy antitestet kimutató gyorsteszt,
– ha kíváncsi, hogy jelenleg fertőző-e: antigén gyorsteszt és/vagy
PCR,
– ha a környezetében valaki megfertőződött: antigén gyorsteszt és/
vagy PCR,
– ha hivatalos igazoláshoz szükséges: PCR,
– ha korábban PCR és/vagy gyorsteszt pozitív volt: 14 nap múlva
PCR és gyorsteszt,
– ha nagyobb csoport szűrésére, pl. munkáltató esetén: ellenanyag
vagy antigént kimutató gyorsteszt javasolt
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Mostantól szűrőbuszok is közreműködnek a koronavírus-gyanús
esetek tesztelésében. Akik esetében a háziorvos előírta a tesztelést,
és akikkel a mentőszolgálat felvette a kapcsolatot, dönthetnek úgy,
hogy – amennyiben egészségi állapotuk megengedi – nem otthon
várják meg a mentő érkezését, hanem ellátogatnak a szűrőpontra és
ott csináltatják meg a tesztet.
A szűrőbuszhoz érkezőknél előbb COVID-19 Antigén
gyorstesztet végezn ek, és amennyiben pozitív az eredm ény,
megállapítják a fertőzöttséget. A negatív gyorsteszt-eredmény után
azonban a mentőszolgálat munkatársai elvégzik a PCR-tesztet is.
Amennyiben a COVID-19 Antigén-gyorsteszt pozitivitást
mutat, úgy a páciens és a vele egy háztartásban élők járványügyi
megfigyelés alá, karanténba kerülnek, a vizsgálat eredményéről a
jár ványügyi hatóság és a házior vos a jár ványügyi
szakrendszeren keresztül értesítést kap. Amennyiben a
vizsgálat eredménye negatív, abban az esetben az OMSZ
munkatársai elvégzik a PCR mintavételét, melyet laboratóriumban
vizsgálnak tovább. A PCR vizsgálat eredménye a szokásos módon
kerül rögzítésre, ezzel kapcsolatban a beteg az EESZT-ben vagy a
háziorvosánál tájékozódhat.
Enyhe tünetek (izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás,
hasmenés, láz, fáradtság, száraz köhögés, íz- és/vagy szaglásérzékelés
zavara vagy elvesztése) esetén a beteg otthonában kerül elkülö
nítésre. Ez esetben a karantén feloldásának feltételei:
– a beteg 3 napja láztalan
– légúti tünetei megszűntek
– a tünetek kezdetétől legalább 10 nap eltelt
Ilyenkor a beteg gyógyulttá nyilvánítandó, elkülönítése feloldható,
közösségbe mehet. Amennyiben tünetmentes személy SARS-CoV2-PCR tesztje pozitív, otthonában kell elkülöníteni. Ha a mintavételtől
számított 10 nap eltelt, és továbbra is tünetmentes, elkülönítése
feloldható, közösségbe mehet.
Mindazok, akik már kigyógyultak az igazoltan koronavírus okozta
betegségből sokat tehetnek a súlyos betegek gyógyít ásáért,
számukra jelenthet segítséget a vérplazma-terápia. Ehhez arra van
szükség, hogy a gyógyult beteg a véradáshoz nagyon hasonló
eljárásban vérplazmát adjon, ami azt jelenti, hogy a véréből csak
plazmafolyadék kerül levételre. Ez nem jelent veszélyt a szervezet
számára, hiszen a vérplazma néhány napon belül újratermelődik.
Ennek az ellenanyagokat tartalmazó plazmának a felhasználásával
történik a súlyos állapotban lévő betegek kezelése. A plazma
levételének feltételei: 2 hete tünetmentes-, nem karanténban lévő-,
súlyos krónikus betegségben nem szenvedő-, 70 év alatti személy.
Reméljük, hogy jelen összefoglalóval eligazítást tudtunk nyújtani a
„tesztek útvesztőjében”. Figyeljünk egymásra, a helyes maszkviselésre
(orrot és szájat eltakaró), a szabályok/ korlátozások betartására.
Kérjük, hogy a háziorvosi rendelőket a koronavírus bármely
tünetét mutató és/vagy lázas betegeink személyesen ne keressék fel,
ők továbbra is telefonon jelentkezzenek!
Dr. Rápolthy Hajnalka és Dr. Rápolthy Réka
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EGYHÁZAINK HÍREI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Minden egyházi alkalom szünetel a járványügyi helyzet miatt. Az
istentiszteletek sem kerülnek megtartásra. Vasárnaponként a DabasInárcs Református Társegyházközség facebook oldalán a gyülekezet
lelkipásztora igehirdetéseit hallgathatjuk! A lelkészi hivatal telefonon,
e-mail-en elérhető: 06-30/400-5957; refdabas@gmail.com
Minden kedves Testvérünknek Istentől gazdagon megáldott, békés
és egészségben, szeretetben teljes karácsonyt és boldog új esztendőt
kívánunk! Ebben a vészterhes időben is megszületik otthonainkban az
Úr Jézus Krisztus, hogy erősítsen, bátorítson, vigasztaljon minket.
Várjuk nyitott szívvel és lélekkel, hiszen rajta kívül senki nincs, akire
rábízhatnánk magunkat és családunkat.
Imádkozzunk közösen a járvány elmúlásáért. Továbbra is minden
este 18.00-tól megszólal a Dabasi Református Templom harangja,
imára hívva bennünket a járvány megszűnéséért.
Aki még nem fizette be éves egyházfenntartói járulékát, december
31-ig megteheti postai csekken vagy a Takarékbank Zrt.-nél vezetett
64400099–10903667-es bankszámlaszámra történő átutalással. Az
egyházfenntartói járulék összege, lehetőleg éves bevételeink 1%-a, de
minimum 6500 Ft/fő/év (közlemény: név, cím, egyházfenntartói járulék
2020). Sajnos már másodjára kellett bezárni a templomunkat a járvány
miatt, így nem számíthatunk a perselypénzeinkre. Annak érdekében,
hogy anyagi működésünk zavartalan legyen, kérem, hogy akinek módja
és lehetősége van a perselybe szánt adományát postai csekken, vagy
banki átutalással fizesse be.

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A koronavírus járvány „második hulláma” miatt november 11–től
várhatóan december 10-ig gyülekezetünk a Kormány és a Református
Egyház Zsinati határozatával egyetértésben újra online térbe költözik.
Így vasárnapi és hétközi alkalmaink szünetelnek. Viszont minden
adventre készülési alkalmunk, istentiszteletünk, hétközi áhítatunk
felvételre kerül, melyek egyházközségünk Facebook csoportjában
megtekinthetők. Kérjük, éljenek ennek a lehetőségével minél többen!
Abban reménykedünk, hogy ha Isten is úgy akarja, karácsony
ünnepére nyilvános ünnepi istentiszteleteket tarthatunk. Mindez az
ünnepi korlátozások függvénye. Sajnos a gyermekek karácsonyi
műsora szintén elmarad. Egyben tájékoztatjuk kedves Testvéreinket,
hogy a szokásos karácsonyi körlevelünket a járvány ellenére is
eljuttattuk mindenkihez. Megkérünk mindenkit, hogy az elmaradt
istentiszteletek perselypénzeire, egyházfenntartói járulékokra és
esetleges templomunk felújítására szánt támogatásaikat
egyházközségünk bankszámlájára átutalni szíveskedjenek: 6440003710309599-00000000 Az átutalt összeg mellé megjegyzésként kérjük
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jelezni, hogy milyen célra küldte el az összeget. Hálás szívvel köszönünk
minden segítséget és támogatást!
Hordozzuk imádságban, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy
minél hamarabb levonuljon a koronavírus-járvány.
„Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erőnek, a
szeretetnek és a józanságnak lelkét...” (2Tim1,7).
„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)
Vigyázzunk magunkra és egymásra, hogy minél hamarabb újra
találkozhassunk! Kívánok minden kedves testvérnek áldott adventi
készülődést és nagyon áldott, békés és szeretetteljes koronavírusmentes karácsonyt és újesztendőt Isten gazdag áldásával!

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISEREND:
Gyón:

hétfő és csütörtök 17.00 óra
szombat 18.00 óra; vasárnap 11.00 óra.
Sári:
kedd, péntek–szombat 17.00 óra
vasárnap 10.00 óra
Dabasi-Szőlők:
vasárnap 9.00 óra
– December 20-án, vasárnap a szőlősi szentmisében a 10 éven belül
decemberben elhunytakról emlékezünk meg.
– December 27-én, Szent Család vasárnapján a kerek házassági
évfordulójukat ünneplő párokat köszöntjük.
Hivatali idő Gyón:
hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között
Hivatali idő Sári:
kedd, péntek 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise, 11.00 órakor diákmise
– csütörtök 17.00 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise
Karácsonyi és újévi miserendünk:
– december 25-én pénteken, 9.30 órakor
– december 26-án szombaton, 9.30 órakor (elmarad az előesti
szentmise);
– december 31-én csütörtökön, 17.00 órakor
–január 1-jén pénteken, 17.00 órakor
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány
mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
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In memoriam

A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

NAGY FERENC

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmise:
-vasárnap 8.00 szentmise; hétfő 18.00 igeliturgia
-szombat 18.00 szentmise
– A filmklubok elmaradnak.
– Advent szerdáin 6.00-tól RORATE szentmisék lesznek.

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
KEDVES TESTVÉREINK!
Vándorúton vagyunk… Gyülekezetünk, sajnos Hende Pál
felügyelőnk nélkül kell, hogy további útját folytassa.
Gyülekezetünk gyászolja tisztelt és szeretett felügyelőjét, akit
Teremtő Urunk magához szólított. Családjának, gyülekezetünk
tagjainak a Szentlélek általi megvigasztalódást kívánjuk, az
örök élet és a feltámadás reményében. Emlékét mindannyian
megőrizzük, hiszen rengeteget fáradozott gyülekezetünkért.
Isten nyugosztalja Őt!
A decemberi, januári programokat a püspöki rendelet szerinalakítjuk
ki. Ennek értelmében istentiszteleteket tarthatunk, de úrvacsoravétel
nélkül. A gyülekezeti alkalmainkat nem tarthatjuk meg. Mindezek
megértését kérjük. Az alábbi alkalmakat tarthatjuk meg:
– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 órakor
Ünnepi istentiszteletek:
– Szentesti istentisztelet: december 24. csütörtök, 17.00 óra.
(kihangosítással a templomkertben)
– Karácsony ünnepi istentisztelet: december 25. péntek, 10.00 óra
– Karácsony másnapján istentisztelet: december 26. szombat, 10.00 óra
– Óévbúcsúztató istentisztelet: december 31. csütörtök, 17.00 óra
– Újévi istentisztelet: 2021. január 1. péntek, 10.00 óra
– Vízkereszt ünnepi istentisztelet: január 6. szerda, 17.00 óra
Irodai órák: szerda, 16.00 óra. Az iroda december 23-án és december
30-án szerdán zárva tart. Január 6-án, vízkereszt ünnepén, szerdán,
16.00 órától csak 16.45-ig lesz nyitva.
Gyülekezetünk kiadásaihoz szeretettel kérjük anyagi támogatásukat
az egyházfenntartói járulék befizetésével vagy adománnyal.
A befizetés átutalással is megküldhető erre a számlaszámra: Gyóni
E van g éliku s E g yh á zköz s é g , 11742 032-2 0 0 04989 (OT P).
Köszönjük szépen! Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, Tel.: 06-20/824-2019
Facebook: Gyóni Evangélikus Egyházközség
Áldott, szép adventi ünnepeket, boldog karácsonyt, és eredmé
nyekben gazdag új évet kívánunk minden kedves Testvérünknek,
főként jó egészséget!
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(1948-2020)
Szomorúan tudatjuk, hogy élete 72. évében elhunyt Nagy
Ferenc, Dabas város egykori alpolgármestere, a Táncsics
Mihály Gimnázium nyugalmazott tanára.
Nagy Ferenc 1948-ban született a Heves megyei Átány
Községben, a paraszti közeg, a falu világa egész életében
meghatározó maradt számára. 1966-ban érettségizett a Hevesi
Gimnáziumban, majd 1970-ben szerzett diplomát matematika tanár
és műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon a Ho Si Minh Tanárképző
Főiskolán Egerben. Diplomáját egyetemi végzettséggel egészítette ki
Debrecenben matematikából, az ELTE-n technika szakos tanári
végzettséget szerzett. 50 éve, 1970-ben költözött Dabasra
feleségével, ahol 1993-ig volt a Táncsics Mihály Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskola tanára. A rendszerváltozás idején,
1990-ben egy rövid ideig az átmeneti időszakban tanácselnöki
tisztséget töltött be. 1993-1995-ig a sári II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola igazgatója volt. 1994-ben az önkormányzati választáson, az
MSZP-SZDSZ pártlistáján önkormányzati képviselői mandátumot
szerzett. Ettől az évtől kezdődően Dabas Város Önkormányzata
ügyvivő alpolgármestere volt egészen 1998-ig. Három alkalommal,
1994-ben, 1998-ban és 2001-ben indult az országgyűlési képviselő
választáson, mint a körzet SZDSZ-es aspiránsa. 1999-től egészen
2007-es nyugdíjazásáig visszatért a katedrához és a gimnáziumban
tanított.
Nyugdíjas éveit is aktívan töltötte, tagja volt a dabasi Kossuth
Vadásztársaságnak, amelynek hosszú éveken keresztül titkári tisztét
is betöltötte, emellett részt vett a Kerekes László Alkotókör
munkájában is. Festményeit számos alkalommal megcsodálhattuk, a
kistérség műkedvelő alkotóinak bemutatóin, a Tér Kiállításokon
városunk főterén. 2017-ben pedig B. Szabó Lászlóval közös tárlatuk
nyílt a Kossuth Ház Galériában.
Pedagógusként és közéleti emberként is ugyanaz az őszinte
szándék munkált benne: az elhivatottság a Jó iránt. Tisztelettel és
szeretettel őrizzük meg emlékét!				
szerk.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Született
Faragó Tibor
1967. 01. 07.
Sápi Lászlóné (Balog Terézia)
1957. 11. 25.
Kovács Ágnes
1962. 11. 21.
Pavlik Sándorné (Papp Anna)
1931. 06. 08.
Tihanyi Tibor
1938. 11. 20.
Szeltner Árpád
1961. 07. 14.
Pucsinszki Istvánné
(Farkas Erzsébet)
1951. 08. 02.
Bencsik László Attila
1975. 04. 13.
Zsapka Marianna
1980. 04. 23.
Sági József
1956. 02. 09.
Iszák János
1943. 11. 23.
Kancsár Istvánné
(Horváth Julianna)
1935. 04. 20.
Bese Józsefné (Kosztyu Mária)
1951. 09. 07.
Kántor Istvánné
(Orlik Katalin Erzsébet)
1933. 04. 30.
Szabó Lajosné
(Vincze Erzsébet Ilona)
1947. 10. 12.
Horváth Ákos Jenőné
(Pandur Edit)
1943. 12. 16.
Jávorszki Jánosné
(Benedek Erzsébet)
1942. 11. 23.
Rumó Dezsőné (Navratyil Erzsébet) 1933. 01. 04.
Gazdik Györgyné (Márton Erzsébet) 1932. 07. 16.
Mráz József
1948. 07. 03.
Hende Pál
1960. 10. 15.
Grüll Jánosné (Takács Jolán)
1937. 02. 28.

Meghalt
2020. 09. 07.
2020. 09. 14.
2020. 09. 14.
2020. 09. 20.
2020. 10. 06.
2020. 10. 08.
2020. 10. 13.
2020. 10. 16.
2020. 10. 19.
2020. 10. 21.
2020. 10. 22.
2020. 10. 24.
2020. 10. 27.
2020. 10. 29.
2020. 10. 29.
2020. 10. 31.
2020. 11. 02.
2020. 11. 03.
2020. 11. 08.
2020. 11. 08.
2020. 11. 11.
2020. 11. 11.

Név
Lozsek Imre
Prigyeni István
Mészáros József
Rizmajer Andrea
Takács István
Sári Ferencné
(Somogyi Erzsébet)
Kakas Ilona (Akkerman Ilona)
Pelikán Istvánné (Bennárik Erzsébet)
Dori Ferenc

Született
1936. 03. 06.
1944. 05. 01.
1957. 02. 24.
1967. 07. 25.
1923. 10. 08.

Meghalt
2020. 11. 12.
2020. 11. 14.
2020. 11. 15.
2020. 11. 16.
2020. 11. 17.

1932. 08. 22.
1934. 06. 25.
1941. 01. 31.
1939. 08. 19.

2020. 11. 18.
2020. 11. 19.
2020. 11. 22.
2020. 11. 24.

Osztozunk a családok gyászában!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Családom és magam nevében köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik részt vettek és részvétüket nyilvání
tották feleségem halála és temetése alkalmából.
Külön köszönöm Deák Doktor Úr önzetlen segítségét!
Tisztelettel és köszönettel,
Bese József és családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Pelikán Istvánné
temetésén részt vettek, osztoztak a család fájdalmában,
sírjára virágot, koszorút helyeztek!
A gyászoló család
Köszönetet mondu n k m i nda zok na k , a k i k szeretett
halottunk, Zsapka Mariann temetésén részt vettek és
osztoztak a család el nem múló fájdalmában, és sírjára
elhozták a szeretet virágait!
A gyászoló Virbling és Zsapka család

GRÓF VAY PÉTER ÉLETE ÉS MŰVEI
a tudományos konferencia mérlegén

A világot járó magyar misszionáriusok áldozatos munkája
ritkán kerül reflektorfénybe, holott helytállásukkal sok
megbecsülést szereztek rendjüknek és hazájuknak
egyaránt. Igehirdető tevékenységük mellett önkéntes
vállalásaikkal rengeteget tettek a tudományért, az
ok tatá sér t, az elmarad ot t tér sé gek lakóinak
iskoláztatásáért és egészségügyi helyzetük javításáért.
Példaadó alakjukról és életpályájukról a Magyar
Földrajzi Múzeum tudományos konferenciája emlékezett
meg Érden, 2020. október 20–22. között. A „Magyar
misszionáriusok hat világrészen” című programban
összesen 27 előadás szerepelt. A második nap
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tematikájában kapott helyet dr. Udvarvölgyi Zsolt
történész, szociológus, főiskolai tanár előadása
„A tenger lelkipásztora: Gróf Vay Péter élete és
művei” címmel. A váci Apor Vilmos Főiskola tanára külön
hangsúlyt fektetett a nagy ívű életpálya kevéssé ismert
szakaszaira, és a még feldolgozatlan források feltárására
törekedett. Prezentációjában hangsúllyal szerepeltek a
szülőföld, Dabas városának értékőrző törekvései is.
Összegző megállapítása: „Vay egy komplex, kalandos,
fordulatokban gazdag és meghökkentő véget ért
életpályát tudhatott magáénak. Méltán van helye a
V. F.
magyar és misszionárius nagyságok között.”
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SZÉKELY FŐHADNAGY,

a krasznojarszki magyar hadifoglyok történelemtanára
A z e g ykori k ra s zn ojar s zk i m a g yar
hadifoglyok váratlanul megtalált 20 füzetnyi
évszázados leletének legértékesebb
kéziratfüzete Gyóni Géza életrajzát és
verseit tartalmazza 211 oldalon, melyet
Székely Lajos (1883-1919) tartalékos
főh a dn a g y, m aro s vá s á rh el yi t an á r
szerkesztett. Székely tanár úr alakját azért is
célszerű felidéznünk, mert a magyarság
egyik méltatlanul elfeledett mártírját
tisztelhetjük személyében.
Erdélyi nemesek famíliájában, a somosdi
Székely c salád c sitt szentiványi
mellékágában született 1883. július 5-én,
Mezőbergenye községben. Édesapja Székely
Sándor marosszentkirályi református
lelkész, édesanyja aldobalyi Rákossi Klára,
Rákossi Lajos református esperes leánya.
Anna nővérével, Zsuzsika húgával és Endre
öccsével elkötelezett magyar és református
nevelést kaptak szüleiktől. Elemi és
középiskoláit 1893-tól bentlakó diákként a
közeli M aros vá s árh el y nag y múltú
Református Kollégiumában végezte. Az
iskolai értesítők visszatérően a legjobb,
legszorgalmasabb tanítványok között
tar talmaz zák a nevét, a spor tban,
testnevelési gyakorlatokban is az élen járt.
Képességeivel lehetett volna akár édesapja
pályájának folytatója is, de a szószék helyett
a katedrát, a tanári hivatást választotta.
Felsőfokú tanulmányait a szülőföld
környe zetéb ől kilépve a bu dape sti
tudományegyetemen folytatta. Közéleti
tevékenysége a Főiskolai Székely Kör
működésében összpontosult, részben az
egyesület alapító tagjaként, majd elnökeként
is. Tanulmányai után besorozták, katonai
kiképzését követően tartalékos hadnagyi
rangban szerelt le. Tanári pályafutása az
1907-ben alakult városi fenntartású
marosvásárhelyi Gróf Széchenyi István
Felső Kereskedelmi Iskolához kötődik. Az
oktatási intézménynek 1909-ben
elkülönülten működő leány iskolája is indult,

2020. december

melyben - tanártársaihoz hasonlóan szintén oktatott. 1912-ben családot
al apítot t: a l e ányiskol á b an ok tató
kolléganőjét, Gombos Rózát, az ismert
kolozsvári nyomdász, Gombos Ferenc
(1854-1913) másodszülött leányát vette
feleségül.
A világháború kitörése után őt is azonnal
mozgósították, a besztercei 63. gyalogezred
kötelékébe vonult be. Egyenesen az orosz
frontra, Galíciába irányították az alakulatot,
és már augusztusban megütköztek az
ellenséggel. Székely hadnagy a hősies harcok
során 1915. július 27-én, Cholm városában
esett a többszörös túlerőben lévő oroszok
fogságába. Az előző napon azonban olyan
merész előretörést vitt véghez egységével,
hogy Signum Laudis-sal tüntették ki és
főhadnaggyá léptették elő. Szibéria
legnagyobb hadifogolytáborainak egyikébe,
Krasznojarszkba hurcolták, ahol több
tízezren sínylődtek. A táborban mintaszerű
kulturális tevékenységet folytattak a magyar
tanítók: istentiszteleteket, koncerteket
tartottak, temettek, analfabétákat tanítottak
meg írni, olvasni, és tanfolyamokat
szerveztek a témakörök széles választékával.
Székely főhadnagy az egyesülethez
c satlakoz va a „Magyar történelem”

tanfolyamot vezette. 1920-ban hazatért
kézdivásárhelyi rabtársa így emlékezett:
„Tartalmas előadásokat tartott a táborban
»S z é ke l y fö l d « , »E r d é l y p o l i t i k á j a « ,
»Marosvásárhely jövője«, stb. címen, s mint
C h oln ok y tanít ványa , bizonyítot ta
előadásaiban, hogy mit dokumentálnak a
temetők, ásatások és a városok. Személyes
jó barátságban állott Gyóni Gézával.
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Előadásokat tartott Gyóni élete, költészete
és egyénisége címen.” Ugyancsak bajtársai
idézték fel, hogy Gyóni halálakor ő tett
javaslatot az elhunyt költő tetemének
vasabroncc sal történő jelölé sére, a
későbbiekben remélt exhumálás segítésének
szándékával. Székely tanár úr egyike volt
annak a 40 hadifogolynak, akik kikísérhették
a költő koporsóját a táborból a hadifogolytemetőbe, majd a sírhantnál Anton Weidel
német evangélikus lelkész imája után ő
mondta el az utolsó búcsúztatót. Beszédéből
a következő részletet jegyezték fel: „Pihenj
békén, csöndesen, ebben az idegen földben,
amely már nem egészen idegen nekünk. Az
Altáji hegyektől északra 2000 év előtt
magyar lovasok paripái düböröghettek.
Legyen könnyű Neked ez az ősi hant, hol
testvéreid mellé jutottál és várj türelemmel a
nemzet megemlékezésére, mely jönni fog
nemsokára. Addig is ne zavarja semmi
n y u g a l m a d a t . I s te n ve l e d! ” Ú j a b b
visszaemlékezés, Balogh István memoárja
örökítette meg, hogy a temetés után az
e g é s z t á b or t b ej á r t a G yó n i G é z a
ver ské zir at ain ak ö s s ze g yű j té s é ér t:
„kopogtatott mindenki ajtaján, hogy
összeállítsa Gyóni fogoly-portréját.”
Mindent elkövetett, „csak hogy valamit is
exhumáljon róla.” Sokszor járt sikerrel, mert

méltányolták az otthoni, koloz svári
könyvkiadás tervét, ugyanis a felesége
családjának tulajdonában lévő Gombosnyomdára hivatkozva érzékeltette az
elképzelés realitását. A kötet kéziratát végül
a költő bajtársai írták, és a „Gyóni a harctéren
és a hadifogságban” címet kapta a
szerkesztőtől. Az összeállítás már 1917-ben,
a költő halálának évében elkészült, azzal az
optimista elgondolással, hogy azt végül a
Petőfi Társaság adja majd ki, Budapesten.
Létezéséről 1918 júniusában a hadifogságból
hazaérkező Keresztes Henrik hadnagy adott
hírt a hazai lapokban.
1 91 9 - b en a k r a s zn oj a r s zk i t á b or
parancsnokság engedélyével Magyar
Szövetség alakult, melynek vezetőségében,
alelnökként szerepet vállalt Székely
főhadnagy is. A szervezet a nyomorgó
legénységet segélyezte, a bajtársi és
nemzeti érzést ápolta, a hazajutás érdekében
munkálkodott. A szövetség tényleges
működését eltorzítva, annak ürügyével
végezték ki a krasznojarszki magyar
hadifoglyok történelem tanárát 1919.
augusztus elsején, tizenheted magával. A
kolcsakista cseh légió vérengzése az egyik
legszomorúbb fejezete a tábor történetének.
A Honvédelmi Minisztérium hadifogoly
osztályának lapjában, a Hadifogoly -

Újságban, „Magyar martyrok” címmel 1920.
június 15-én emlékeztek meg róluk, közölve
a vértanúhalált halt nemes hősök névsorát,
akiknek voltaképpen a magyarságuk volt a
legfőbb bűnük. A hazai lapokban időről időre
megemlékeztek róluk, de 1945 után ez már
elmaradt. Székely tanár úr nevét a Gróf
Széchenyi István Felső Kereskedelmi Iskola
világháborús emléktáblája őrzi, melyet a
marosvásárhelyi református temetőben
állítottak az egykori tanítványok. Gyóni
Géza barátjának életútját, helytállását
nekünk is érdemes felfedeznünk és jó
emlékezetünkben megtartanunk.
Valentyik Ferenc

MITTÁK FERENC LEGÚJABB KÖNYVE
A közelmúltban jelent meg városunk díszpolgára, Mitták Ferenc
történész tollából Élet a százhalmok körül című kötete. A könyv
Százhalombatta várossá válásának 50. évfordulója alkalmából
állította össze a szerző, aki 25 éves kora óta ezer szállal kötődik
ehhez a településhez. A hosszú évtizedek alatt munkájával a
település fejlődését, közösségét szolgálta, ezért is értékes a kötet,
hiszen egy település fejlődésének jelentős állomásait mutatja be
a dokumentumok alapján, mégis személyes nézőpontból,
ahogyan azt Mitták Ferenc megélte, aki mindennek személyesen
résztvevője volt. A könyvben helyet kaptak helytörténeti írások,
beszédek, cikkek, esszék, interjúk, előadások, memoárok és Mitták
Ferenc naplóbejegyzései az ezredforduló idejéről. A szerző így ír a
kötet fülszövegében: „minden írást őszinte szívvel ajánlok… azt
írom le és mutatom be, amit megéltem, amiben aktívan részt
vettem és közreműködtem”. A szerző ennél persze sokkal többet
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tesz egy közösség életét és fél évszázados fejlődését írja le
történészi pontossággal és igényességgel, egy olyan közösségét,
amelynek elválaszthatatlan része.
Szeretettel ajánljuk a történelmet kedvelő olvasóknak Mitták
Ferenc legújabb kötetét.
Feldman
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A JÁTÉK MEGY TOVÁBB
Bár idén a Sparks csapata nem indult a járvány által erősen
megtépázott bajnokságban, dabasi játékosok mégis feltűntek ittott. A felnőttek diósdi szerepléséről már volt szó, de a juniorok is
megérdemlik, hogy beszéljünk róluk . Hrubos Viktor,
utánpótlásedzőnk beszámolója;
„Az idei évben hat U15-ös játékosunk vállalta a szezont.
A csapat a Diósd Saints-el társulva a DS Cubs nevet kapta, ahol
egy erős mag alakulhat ki, hiszen jövőre is együtt tud maradni a
játékosok nagy része ebben a korosztályban. Sajnos a mieink
közül hatból csak egy játékos tud indulni jövőre is, de nagyon
remélem, hogy a juniorjaink között lesznek újak, olyanok,
akik most töltötték be a 13. életévüket és indulhatnak a
bajnokságban.

EDZÉS A SZABADBAN
A vírushelyzetre való tekintettel mi már a szabadban edzünk , ahogy
azt tettük eddig is minden szerdán , csak most az összes edzésünk kint
zajlik. Van ennek jó oldala is, hiszen az immunrendszer jobban
megerősödik.
Az idei évet záró bankettünk sajnos elmarad, ezért most ragadnám
meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a karatékáknak egész éves
kitartó munkájukért és a szülőknek a támogatásért !
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN MINDENKINEK A HARCOS DOJO
DABAS
OSU!
Peszeki Attila

2020. december

A bajnokságról röviden annyit, hogy kupanap rendszerben
került lebonyolításra, aminek az első helyszíne Diósd volt. Ott a
csapat megszerezte az első touchdownját, de sajnos ez nem volt
elég a győzelemre a Győr Sharks ellen, akik később a bajnokságot is
behúzták. Sokkal fontosabb volt a meccstapasztalat, és ez
elmondható a másik meccsre is, amely Budapesten lett rendezve.
A srácok az utolsó erejükig küzdöttek egymásért, és azt hiszem,
ennél fontosabb dolog nem is kell ebben a sportban. Sajnos az
utolsó forduló elmaradt, ahol két meccset is játszottak volna, így
hiányérzettel fejezték be a szezont, de legalább megmutathatták
magukat és a dabasi különítmény kiemelkedően jól teljesített, sőt
legtöbbször a támadásban és védekezésben is játszaniuk kellett,
ami igazán embert próbáló feladat. Büszke vagyok a srácokra,
Hajrá Sparks!”			
Tóbi Ádám

MEGÉRKEZETT

AZ „ÚJ” ÖV!

Még augusztusban rendezte a Magyar Shinkyokushin Karate
Szervezet – Kálóczi Branche a fekete öves vizsgáját. Ahogyan arról
már a Dabasi Újság hasábjain is beszámoltunk, a Harcosok Klubja
kiválósága, Tóth Csenge a 2. dan övfokozat megszerzéséért
sorakozott fel. A sikeres vizsgát követően a Japánból érkezett
hímzett övet és a dan-diplomát november elején vehette át Csenge
Shihan Kálóczi József Branch Chieftől.
Az ifjú karatékák a tavaszi időszakhoz hasonlóan most otthon,
egyénileg végeznek edzéseket, a számukra kiadott edzéstervek
alapján. A téli időszakban egyébként is fontos az immunrendszer
erősítése és a rendszeres testmozgás – most még inkább
erre buzdítunk Mindenkit!
Hajrá Harcosok!
shihan
Ábrahám
Edit
5. dan
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UTÁNPÓTLÁSKÖRKÉP
a Dabasi Kézilabda Clubnál
Nehéz a jelenlegi helyzetben optimis
tának maradni, de utánpótlás-edzőink
mindent megtesznek azért, hogy a
körülm ényekhez alkalm azk odva, a
lehető legtöbb lehetőséget biztosítsák
fiataljainknak a szervezett keretek
közötti mozgások megtartás ára.
A Klub egyébként sem eredménycent
rik us utánpótlás-filozófiáját nem
kellett átalakítani a vírushelyzet
hatására, de ettől még mindenki
kiemelten figyel fiatal játékosainkra.
Az elmúlt idős zakról Bakos Dávid
utánpótlás-igazgatóval beszélgettük:
– Mivel teltek az elmúlt hónapok az
utánpótlásban? Mit engedett meg
nektek a mostani helyzet?
– Szerencsénk volt a nyáron, mert mire
elkezdődtek az alapozó edzések, addigra a
vírus első hulláma után szabadabban tudtuk
szervezni a gyerekek programjait. Július
végén indultunk a legnagyobbakkal és
utána folyamatosan csatlakoztak be az ala
csonyabb korosztályok is, a munkába leg
vég ül a szivacskéziseink az iskolai év
elkezdésével egyidőben. Nagyon jól sikerült
a felkészülés, a gyerekek ki voltak éhezve a
másfél hónapos leállás után.
Jól indultunk minden korosztályban és
szeptemberben versenyekre is el tudtunk
menni. Aztán nagyjából a felnőttcsapatunk
leállásával egyidőben már voltak utánpótlás
szinten is problémák. Kontaktszemélyek is
voltak a gyerekek között, meg más beteg
ségek is megjelentek, illetve sérülésekkel is
bajlódtunk, így halasztanunk kellett több
mérkőzést serdülő és ifi koro sztályban,
leginkább fiúcsapatainknál. Emiatt szep
tember óta fiú ificsapatunk három

mérkőzést játszott és ugyanez igaz az
NB II-es felnőttcsapatunkra is, mivel annak
gerincét ugyanezen játékosok adják.
A serdülő fiúkkal összesen négy mérkőzést
játszottunk eddig, mert itt is voltak
halasztások . Remélhetőleg a soron
következő mérkőzések megrend ez ésre
kerülhetnek, mert nagyon hiányoznak a
srácoknak a téttel bíró találkozók.
Sajnos már a gyermekbajnoki mérkő
zéseken is szembesültünk ezzel, hogy több
korosztállyal nem tudunk elmenni fordu
lókra, mert nincs meg a megfelelő létszám
és a szülők is nehezebben engedik el
gyermekeiket mérkőzésekre, amit maxi
málisan megértünk. Ráadásul most a szülők
teljesen kiszorulnak mind az edzések mind a
mérkőzések látogatása alól, ami szintén
nehézséget okoz, főleg az alacsonyabb
korosztályokban.
Sajnos a lányoknál is most vagyunk pont
egy pozitív eset kezelésében, így ott is egyik
csapatunknál kényszerszünet várható.
– Mennyivel növekedtek meg az
edzők feladatai, hogy most több
dologra és szabályra is egyszerre kell
figyelni?
– Azt gondolom, hogy jó dolog az, hogy
tudunk edzéseket tartani, még ha ezek most
csökkentett létszámmal is történnek, mert a
gyerekek élvezik és jól dolgoznak. Termé
szetesen minden szabályt betartunk, amit a
kormányzati és szövetségi előírások tar
talmaznak, mind edzésekkel kapcsolatosan,
mind a mérkőzésrendezési előí rás okkal
kapcsolatosan.
– A gyerekekre milyen hatással van
most ez az időszak?
– Egyénfüggő, de ha a többségüket néz
zük azért megviseli őket ez a fennforgás.

Rossz nekik üres lelátók előtt mérkőzéseket
játszani és a szüleik sem tudnak ott lenni
velük és tapsolni, szurkolni nekik, de el kell
fogadnunk, hogy most ezek a szabályok, és
nagyon remélem, hogy hamarosan ez
változni fog.
– Mi látható akár csak az év végéig?
Milyen működéssel tudtok tervezni?
– Nem lehet most tervezni. Alkal
mazkodunk a döntésekhez és a protokol
lokhoz, hogy betartjuk és betartassuk őket.
Mindenképpen szeretnénk megadni a
maximális lehetőséget a gyerekeknek, hogy
mozoghassanak, mert ők ezt nagyon szere
tik csinálni. Természetesen, amennyiben a
bajnok ságok leállításra kerülnek, azt
könnyebben el tudják fogadni, ha mellette a
saját környezetükben, a saját kis közös
ségükben az edzések folytatódhatnak.
Mi azon fogunk dolgozni ebben az időben
is, hogy ez megvalósulhasson és nagyon
vigyázunk mindannyiukra.
HAJRÁ DABAS!
N eh é z e zek b en a z i d ő b en el őre
terveznünk, ezért kérjük szurkolóinkat, hogy
a K lu b b al k ap c s ol ato s l e g fri s s eb b
információkért kövessenek bennünket a
F a c e b o o ko n (w w w. f a c e b o o k . c o m /
DabasKezilabdaKlub), vagy látogassanak el
weboldalunkra a www.dabashandball.hu-ra.
#EgyuttVeletek#GyozelemAkaratBiz
tatas #HajraDabas #DabasHandball
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DTP 250 TENISZVERSENY
Kőszegi Zente a bajnok
A dabasi teniszvilág legújabb, legfrissebb
versenyzői vehettek részt a DTP 250
elnevezésű meghívásos tenisztornán. A
remek hangulatú kis verseny igazi kihívást és
kemény megmérettetést jelentett a 15 fős
mezőny számára, mert itt minden induló
élete első bajnoki serlegének magasba
emeléséről ábrándozhatott. Ilyen felfokozott
lelkiállapotban léptek be a versenyzők a
dabasi tenisz mekkájába, a Sári Csarnokba.
A torna első kiemeltje, Barta György,
pe chjére rögtön az első me cc sén
szembekerült a hatalmas termetű és nem
kevésbé hatalmas ütőerejű Fekete Tamással,
aki brutális tenyeresekkel jobbra-balra a
végkimerülésig futtatta a szívét-lelkét
beleadó Bartát. Innentől aztán Fekete
fékezhetetlenné vált és eljutott egészen a
döntőig.
Az alsó ágon a második kiemelt Garajszki
Gábor egy teljesen másfajta, eddig
ismeretlen ellenállásba ütközött bele. A
túloldalról ugyanis elszántan, stabilan
pörgetett labdák pattogtak vissza a
térfelére. A mindössze 11 éves Kőszegi Zente
ütőjéről érke z tek e zek a lát ványos
mozdulatokkal megütött pörgetések. A
második szett rövidítése kiélezett, drámai
küzdelemmé alakult, és végül az ifjú Zente
nagyszerű győzelmével ért véget.
A döntő egy igazi Dávid és Góliát csatát
kínált a csarnok nézőközönsége számára. A
mindig lassan kezdő Fekete szokásához
híven elbukta az első szettet, a rendkívül
feg yelme zetten ját szó Zente pedig
repülőrajtot vett. A második szettben Fekete
előhúzta tarsolyából a földrengés erejű
tenyereseit, irdatlan erővel kezdte el püfölni
a labdákat. Zente nem esett kétségbe, hanem
mentális erejével lett úrrá a kilátástalannak
tűnő helyzeten. Ha kellett kipörgette a labdát
a hátsó hálóig, ha kellett rövidített, vagy
csak egyszerűen Fekete fonákjára ütött. A
végkifejlet sorsáról tiebreak döntött, a
Fekete szurkolók még reménykedhettek

2020. december

abban, hogy lesz döntő szett. Nem lett.
Kőszegi Zente csodaszámba menő diadalt
aratott a felnőttek mezőnyében. Hatalmas
győzelem volt, Zente!
A nagy siker hátterében nagyon komoly
munka áll, amit Zente napról napra, hétről
hétre elvégez a teniszpályákon, az edzéseken
és a hétvégi korosztályos versenyeken.
Zente 6 éves kora óta teniszezik és szeretne
profi teniszező lenni. Valakik azt mondják,
hogy nincsenek csodák, de a tény az, hogy
kemény munkával, erős akarattal mégis
megtörténnek.

DTP 250 EREDMÉNYEK:
FŐÁG: 1. Kőszegi Zente Péter 2. Fekete Tamás 3. Janicsák András
VIGASZÁG: 1. Gácsi Zoltán 2. Barta György 3. Laczy Dávid
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Karácsony a tanyán
Hetek óta hó borította a falut. Na,
nem olyan vékony kis leheletnyi,
mint manapság szokott lenni a
síkságon, amit csak úgy könnyed
mozdu latok ka l a r rébb lehet
tessékelni egy jól megdrótozott
ci rok sepr űvel, ha nem olya n
embermagasságokig érő, aminek
láttán a mai ember sűrű szid al
makat szórva szörnyű pánikba
esne, és azt mondaná, hogy erre
nem számított.
A táj csendkendőt terített hóval
borított vá llára. Olyan mély
csendet, amelybe még a kutyák se
igen mertek belevak kantani,
mert féltek, hogy nem jól sikerül
a vakkantás, és a többiek felvo
nyítanának nevettükben, aztán
odalenne az a jó csend… Hiszen
karácsony volt, első ünnep, és
ilyenkor nem illik hangoskodni…
A falutól gyalogszerrel egy fél
órányi járásra lehetett a tanya. A
kéményekből vékony, szürke füst
csíkok kúsztak felfelé kíg yózva a
magas égbe. Fejszec sattogá s
visszhangzott az egyik udvarból.
A házigazda szerette hallani,
ahogy a száraz akác szilánkjaira
szakad, amint beléhasít az éles
vas. Jó érzéssel töltötte el az akác
fa illata. Tompán koppant a tűzre
való, ahogy kosárba halmozta az
utolsót is. Beleállította a fejszét a
tőkébe, és sietett be a fehérfalú
vályogházba. A konyhából jól
megpakolta a forró kemencét.
Kövér, meszelt búbja ontotta a
meleget. Az asszony ott ücsörgött
a padkán. Kezeit nagy pocakján
nyugtatta, hátát nekidöntötte a
kemence falának.
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– Nincsen már sok, érzem –
mondta halkan. Tekintetét a sut
mellé állított bölcsőre emelte.
Az égi dunnából ismét szakadni
kezdett a hó, befedve a kijárt
utakat is. Teremtett lélek nem járt
odakint. Még az egerekbe is
belefagyott a cincogás. Azonban
éjjel…
– Mihály, ébresztő! – rángatta
férje vállát az asszony. – Indulni
kell a bábáért!
Az ifjú férj kipattant az ágyból,
petróleumlámpát gyújtott, és a
fényénél befogta a lovakat a
szánba. A fiatalasszonnyal az
édesanyja maradt, férjét pedig
elkísérte az édesapja. A két férfi
csa k ha ma r eltű nt a sű r ű
sötétségben. A havazás egyre
csak tartotta magát, a dagadt
pelyhek megültek a ruháikon és
az arcuk gödreiben. Úgy utaztak

az öregebb bajszán, mintha arra
lett volna kitalálva, hogy rakon
cátla n hópi héket szá l l ítson.
A lovak lába besüppedt a mély
hóba, ahogy minden erejükkel
húzták a szánt. Nagy sokára
kir ajzolódtak a falu házai, de
hamarosan bizonyossá vált, hogy
elvétették az utat és a szomszéd
faluba értek. Azonban nem volt
vesztegetni va ló idő, h iszen
m ie lőbb el kel lett jutniu k a
bábaasszonyhoz. Óriási kerülővel
az éjszaka kellős közepén meg
álltak a háza előtt. Mihály leug
rott a bakról, ruhájáról tömbökké
összeállt darabokban esett le a hó.
A bába kerítésére szerelt kolomp
tompa hang já ra k isvá r tatva
kidugta az orrát az asszony.
Vastag kendőjébe burkolózva,
táskáját ölébe téve feltelepedett a
bakra.
A visszaút már rövidebb volt,
de m i re a szá n a z udva ron
megá l lt, a g ye r me k má r
megszületett.
– Kislány! – jelentették büszkén
az otthoniak.
A fá radt k is lény pólyába
bugyolálva feküdt az édesanyja
mellett. Úgy nyöszörgött, akár
egy újszülött kismacska. Apró
szájával „o” betűt formázott,
picurk a orrát pedig úgy húzo
gatta, mint aki azt próbálgatja,
működik-e. Édesapja hüvelyk
ujjával egy keresztet formázott a
homlokára:
– Isten hozott, Ilonka!
Nyolcvanhat karácsony futotta
azóta az időből, itt kopogtat a
nyolc va n he te d i k . Má r ne m
szokása a hónak olyan falakat
emelni, s sok minden változott
azóta, ahogy az a kislány is. De
egy valami ugyanaz…
WWW.DABAS.HU
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Édes téli élvezetek

A nappalok rövidülésével és az éjszakák egyre hosszabbra nyúlásával
minden élőlény visszahúzódik biztonságot és meleget adó otthonába,
ahol összebújik azokkal, akik hozzá tartoznak. Az ember, aki
természeténél fogva egy életen át keresi a fényt, ebben az időszakban
a családjában, szeretteiben keresi a megnyugvást, a szeretetet, a
melegséget.
A Karácsony a téli napforduló, a fény születésének ősi ünnepe.
Ettől kezdve megfordul a sötétség térnyerése, és helyét átveszi a
növekvő fény, a nappalok egyre hosszabbodó sora, és az éjszakák
sötétje egyre veszít az erejéből.
A mostani Karácsony kicsit más lesz, mint az eddigiek.
A korlátozások miatt lehet, hogy a karácsonyi asztalnál a szokásosnál
is kevesebben foglalunk majd helyet, de az ünnep, a lélek ünnepének
fényét szent kötelességünk megtartani. Kötelességünk élni a technika
adta lehetőségekkel, hogy szeretteinkkel legalább a virtuális világban
együtt lehessünk.
Mi, a Partifutár csapata gondoskodunk róla, hogy a megszokott,
melegséget adó ízek ebben a nehéz helyzetben is az otthonunkba
költözhessenek. Kézműves, eredeti alapanyagokból készült
termékeinket kis mennyiségben készítjük, mert számunkra fontos a
minőség.
Fontosnak tartjuk, hogy termékeink ipari dúsítóktól,
térfogatnövelő szerektől, tartósító, színező és ízfokozó adalékoktól
mentesek legyenek, mert hisszük, hogy az életet a valódi dolgok

táplálják. És ezek közé azok az élelmiszerek tartoznak, amelyeket
őseink generációkon át fogyasztottak, és hosszú, egészséges életet
éltek.
Valljuk a közkedvelt mondás igazát, amely szerint „Az vagy, amit
megeszel”. És ezt valóban fontosnak tartjuk, hiszen a testünk, a
szervezetünk, ez a csodálatos alkotmány abból tudja felépíteni és
fenntartani magát, amit belé táplálunk. Gondoskodunk hát róla, hogy
amit kínálunk, az ne csak a lelket, de a testet is kellőképpen táplálja.
A dabasi lakosok többsége ismeri a Sári Rétest, és közülük nagyon
sokan megízlelték már a dabasi SzTK büfében forgalmazott
termékeinket. Felkínáljuk a lehetőséget, hogy ebben, a korlátozások
által sújtott időszakban Dabason ingyenes házhoz szállítással
mindenki számára elérhetővé tesszük kiváló minőségben, gondosan
elkészített termékeinket.
Termékeink széles skálája megtalálható a www.partifutar.hu
oldalon. Rendelést a webshopban is, és a 06-20/852-2020
telefonszámon is fogadunk minden munkanapon 8 és 15 óra között.
E-mailben az ertekesites@partifutar.hu érhet el minket. Kérjük, hogy
rendelését minél korábban, lehetőleg december 15-ig adja le, hogy a
finomságokat időben el tudjuk készíteni. Mivel raktárkészletet nem
tartunk fenn, így biztos lehet benne, hogy termékeinket Önnek
készítjük.
Garantáljuk a kedvező árat és a kiváló minőséget! Ajándékozza
meg szeretteit Ön is az ünnep ízeivel!

Ünwww.partifutar.hu
n epi aján lat

Diós bejgli

300g
1100 Ft

Mákos bejgli

500g
1850 Ft

Sári Rétes

300g
1100 Ft

Házi sütemény

barackos-túrós-meggyes
Mézes szelet
túrós-mazsolás
Zsuzsi szelet
almás
Karamellás szelet
káposztás
Zserbó szelet
mákos
Kókusz kocka
szilvás
200 Ft/szelet
meggyes 		
400 Ft/szelet 		

500g
1850 Ft

Hidegtál

töltött hús,
csabai karaj,
sült csirke,
fasírt golyó,
sonkatekercs,
kaszinótojás,
zöld v. franciasaláta)
2200 Ft/adag

Rendelését december 15-ig várjuk a 06-20/852-2020-as számon
vagy az ertekesites@partifutar.hu címen.
Dabas területén ingyenes a kiszállítás december 22-ig!
10 000 forint feletti vásárlás esetén 10% kedvezményt biztosítunk!

HIRDETÉS

Bontási hulladék és építési sitt
konténeres elszállítása.
Homok és sóder kiszállítást,
bontási munkákat vállalunk.
Egyénileg beszállított sitt
és zölhulladék átvétele Dabason.

WWW.DABAS.HU

Egy cipősdoboznyi
törődés
karácsonyra
Idén a Porsche M5 telephely is részt vesz
a Magyar Református Szeretetszolgálat
Cipősdoboz akciójában.
Ha Ön is szeretné velünk együtt szebbé varázsolni
egy rászoruló gyermek számára az ünnepeket, akkor
pakoljon tele ajándékokkal egy cipősdobozt, írja rá,
milyen nemű és hány éves gyermeknek szánja, és
mi eljuttatjuk neki! Kérjük, tartós és nem törékeny
tárgyakat tegyen a csomagba, melyet december 11-ig
várunk telephelyünkön.
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
vagy a www.porschem5.hu oldalon,
és tegye Ön is szebbé egy gyermek karácsonyát!

Ö N N E L

A U T Ó Z U N K

M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: 421-8100
info@porschem5.hu
www.porschem5.hu

Pest
Buda
Győr
Szeged
Tatabánya
Porsche Centrum Budapest
Bentley Budapest

Az ú j, elektromos

Az ID.3 1ST modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása: 14,1-19,4 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km. A megadott értékek
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem
egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg
érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100, vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

P232_VW_ID3_kereskedoi_180x130_PorscheM5.indd 1
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ILYEN EGY
TÖKÉLETES AJÁNLAT
OCTAVIA PERFECT
AKÁR 6 799 000 FT-TÓL

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
A ŠKODA OCTAVIA Perfect kizárólag limuzin karosszériával elérhető, indulóára 6 998 250 Ft (motorizáltság, 1.0 TSI 110LE).
A feltüntetett 6 799 OOO Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett OCTAVIA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A további részletekről
érdeklődjön márkakereskedésünkben! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Az akció érvényessége 2020.12.31-ig tart, az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A megadott értékek
a típusjóváhagyás során rögzltett, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei
a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek,
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.
A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása, 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása, 113-130 g/km

